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Beste leden van de Fietsersbond Haarlem, 
 
 
 
  
Half december zal de laatste Haarlemmer Wielen van 2011 in jullie brievenbus vallen. Wij brengen hem nu 
in full color uit en zoals wij het nu kunnen inschatten wordt hij heel mooi. 
  
Graag wil ik jullie informeren over de laatste ontwikkelingen: 
  
Houtmanpad 
Vorige week heeft het college van B&W haar goedkeuring gegeven aan de aanleg van het fietspad langs het 
bestaande Houtmanpad. 
Als de raad het college steunt, krijgen fietsers en wandelaars nu ieder hun eigen gebied. 
  
Kattendel 
In december 2010 is door de Fietsersbond een petitie gestart voor het behoud van het fietspad naar 
strandslag Kattendel. Nu de strijd rond Kattendel is afgerond, wordt het tijd om PWN onze petitie, samen 
met een taart, aan te bieden. Dat doen we op 30 november. We zijn blij dat PWN gehoor heeft gegeven aan 
de oproep van 1757 ondertekenaars. We willen PWN stimuleren het tweede verzoek van de 
ondertekenaars in te willigen, n.l. het verwaarloosde fietspad opknappen.Wil je meer informatie, surf dan 
naar onze website: http://www.fietsersbond.nl/haarlem/ en klik Kattendel aan. 
  
Politiek café Mondiaal Centrum Haarlem 
Op dinsdag 13 december organiseert GroenLinks Haarlem in het Mondiaal Centrum (MCH) een 
discussieavond over fietsparkeren. Leden van de Fietsersbond zijn van harte welkom. Zie onder 
http://haarlem.groenlinks.nl/node/75182. Het MCH is te vinden op Lange Herenvest 122. 
  
Jaarvergadering 
Op zondag 29 januari 2012 staat de algemene jaarvergadering gepland. Deze wordt van 15 tot 18 uur 
gehouden in het ABC gebouw, Groot Heiligland 47, Haarlem. Gastspreker is Hugo van der Steenhoven, 
directeur van de Fietsersbond. Meer informatie volgt via de Haarlemmer Wielen en onze site: 
http://www.fietsersbond.nl/haarlem/. Iedereen is van harte welkom; vergeet niet deze vergadering in uw 
agenda te noteren. 
  
Twitter 
Je kunt ons ook sinds kort (bescheiden) volgen op twitter; volg ons via @FBHaarlem. 
  
Namens de werkgroepen wens ik jullie een mooie kerst en een gezond 2012 toe, onder het motto 'in welk 
jaar wordt Haarlem fietsstad van het jaar?" 
  
René Rood 
fietsersbondhaarlem@gmail.com 
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